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Opis powierzanych zadań: 

1. Utworzenie 1 mieszkania wspomaganego 

W ramach istniejącego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Nowe powstanie 

mieszkanie- pokój z aneksem kuchennym (około 20m2) i dostępem do węzła 

sanitarnego. Lokal zostanie wyremontowany i zaopatrzony w podstawowe meble, 

RTV i AGD, oraz niezbędne wyposażenie. Mieszkanie będzie funkcjonowało  

w ramach Społecznej Agencji Najmu (SAN) realizowanej przez partnera. 

Zamieszkiwanie odbywać się będzie na podstawie umowy najmu. W czasie trwania 

projektu mieszkańcy nie będą ponosić opłat związanych z eksploatacją budynku  

i administrowaniem. Mieszkańcom dedykowane będzie indywidualne wsparcie.  

2. Środowiskowe usługi psychologa  

Wsparcie psychologa będzie świadczone uczestnikom projektu w ich miejscach 

zamieszania. Działanie ma na celu pomoc w przezwyciężaniu codziennych 

trudów związanych z niepełnosprawnością, chorobą oraz izolacją społeczną. 

Praca psychologa odbywać się będzie cyklicznie z osobami wymagającymi 

takiego wsparcia (na podstawie przeprowadzonego wywiadu) oraz doraźnie  

z osobami w kryzysie. Psycholog w uzasadnionych przypadkach będzie 

współpracował ze specjalistą psychiatrą. Zaplanowano 120 usług w miejscu 

zamieszkania (1 usługa to 1godzina). Działanie ma objąć minimum 30 osób  

z gminy Nowe.  

3. Usługa terapii uzależnień 

Usługa dedykowana w szczególności osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności 

realizowana będzie w miejscu zamieszkania lub w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, w gabinecie. Kluczowym elementem jest realizacja indywidualnej 

ścieżki terapii uzależnień dostosowanej do możliwości i potrzeb uczestnika. 

Zaplanowano 400 godzin pracy terapeuty uzależnień. Działaniem ma być objętych ma 

minimum 6 osób z gminy Nowe.  

4. Pielęgniarska opieka domowa 

Usługa jest dedykowana w szczególności seniorom i osobom niesamodzielnym (dalej 

ON), którzy wymagają tego typu wsparcia, jednak z powodu niepełnosprawności, 

przewlekłej choroby oraz wykluczenia komunikacyjnego nie mają możliwości 



korzystania z usług w ramach POZ. Usługę będzie realizowała osoba posiadająca 

uprawnienia do wykonywania zawodu, co do zasady środkami medycznymi 

udostępnionymi przez Lidera (wynika to z indywidualnych potrzeb medycznych).  

W szczególnych przypadkach Lider udostępni własne środki medyczne. Zaplanowano 

300 usług, czyli 300 godzin. Działanie obejmie osoby nieobjęte finansowaniem  

w ramach NFZ. Zadanie ma objąć minimum 20 osób z gminy Nowe.  

5. Specjalne ścieżki rozwoju dla dorosłej młodzieży i osób  

z niepełnosprawnościami (dalej OZN) usamodzielniających się 

Zaplanowano realizację 8 indywidualnych ścieżek rozwoju dla 8 dorosłych osób 

opuszczających pieczę zastępczą oraz OZN usamodzielniających się- 

uczestników programu mieszkań treningowych (PMT). Zadanie będzie 

realizował coach. Przewidziano zróżnicowaną ilość godzin w stosunku  

do poszczególnych uczestników z uwagi na indywidualne potrzeby oraz 

niejednakowy czas uczestnictwa w PMT. Usługa przewidziana dla uczestników 

PMT oraz osób, które program opuściły i zamieszkują w jednym z mieszkań 

wspomaganych utworzonych w ramach projektu. Indywidualne programy będzie 

realizował certyfikowany coach. Łączna ilość: 80 godzin. Zajęcia odbywać się 

będą nie rzadziej niż 1 spotkanie w miesiącu. Jedno spotkanie to 1 godzina.  

6. Przygotowanie i wdrożenie Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji (dalej Plan DI) 

Plan DI dla gminy Nowe, to przedsięwzięcie systematyzujące dotychczasowe 

doświadczenia związane z promowaniem usług społecznych w gminie Nowe. Celem 

jest zaprojektowanie i wdrożenie miejscowego Planu DI. Konieczne jest 

wprowadzenie trwałych, kompleksowych rozwiązań. Planowane działania 

dedykowane są w szczególności: osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz ich 

otoczeniu, osobom bezdomnym, opuszczających pieczę zastępczą (uczestnikom 

programu mieszkań treningowych realizowanego w gminie Nowe). Za opracowanie, 

wdrożenie i realizację Planu DI odpowiedzialny będzie zespół zarządzający. Do zadań 

zespołu należeć będzie realizacja zadań merytorycznych Planu DI, a w jego skład 

wejdzie kierownik merytoryczny, koordynator US po stronie Lidera i koordynator US 

zadań Partnera.  

 


